
Hier

Meer bos in Gooik is 
goed voor iedereen. 
Met plaats voor mens, 
natuur en avontuur

EEN MAGISCH LINDEBOS: 
18 HECTARE NATUUR IN GOOIK
De parel van het Pajottenland 

heeft dringend nood aan meer bos. 

We hebben amper 4 procent bos 

tegenover 11 procent in Vlaande-

ren. Wat zou het mooi zijn als we 

een prachtig lindebos hadden in 

het centrum van Gooik.

We stellen voor om in fases een 

nieuw bos van 18 hectare langs de 

Lindestraat aan te leggen. De ge-

meente kan zelf na verhuizing van de 

club alvast de twee verlaten voetbal-

terreinen en de oude atletiekpiste 

bebossen. Zo wordt een stevige start 

gemaakt met het nieuwe bos. 

Voor de invulling van de rest van het 

lindebos kan nadien met de grond-

eigenaren bekeken worden of ze wil-

len meedoen of eventueel willen ver-

kopen. De Vlaamse overheid en de 

provincie voorzien royale subsidies en 

de gemeente heeft hiervoor de midde-

len vanuit het Open Ruimte Fonds (1,5 

miljoen euro).

We kiezen voor een lindebos, omdat 

linden behoren tot onze grootste 

loofbomen en goed groeien in voch-

tige beekdalen, zoals langs de Linde-

straat. Linden bloeien rijkelijk in juni en 

zijn belangrijk voor bijen. Er mogen na-

tuurlijk ook andere bomen bij als ge-

mengd bos.

Een lindebos is een echt toekomst-

bos, want linden kunnen zeer oud 

worden. Afhankelijk van de soort 

groeien ze 20 tot 30 meter hoog. 

De lindeboom werd bij de Kelten en de 

Germanen gezien als een heilige boom 

en geassocieerd met magie. De geest 

van de linde en godin Freya golden als 

beschermer. We dromen alvast van 

speelpleinwerking 't Foensjke en een 

prachtige editie van Gooikoorts in een 

avontuurlijke en feeërieke bossfeer.

Lees meer over het lindebos op 

groenpajottenland.be/lindebos

in Gooik
in het Pajottenland

Werken aan leefbare landbouw

Duurzame energie voor iedereen

Maak begraafplaatsen groener

Foto: Groen GooikLode Dehantschutter en Alwin Loeckx planten de eerste linden.
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Gezond boerenverstand
MEER BLOEMEN, HAGEN EN BOMEN IN ONS LANDSCHAP

Geelgorzen, veldleeuweriken en andere akkervogels zijn de 

mascottes van onze landbouwregio. Maar net zoals de bijen doen ook 

deze vogels het heel slecht. Hun aantallen zijn tot 90 procent achteruit 

gegaan. Een waarschuwing voor de mens: er moet een andere aanpak 

komen. Onze Pajotse landbouw kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Gelukkig zien we dit steeds meer gebeuren, ook in Gooik. 

Landbouwers zaaien opnieuw meer bloemenranden en zetten zich in voor het 

landschap: knotbomen knotten, hagen en poelen onderhouden. We steunen 

landbouwers die kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer 

ecologische en diervriendelijke landbouw. Een leefbare landbouw is enkel 

mogelijk in een gezonde leefomgeving met leven in de bodem, maatregelen 

tegen erosie en verdroging en acties voor meer insecten en andere natuur. Daar 

is geen grootschalige ruilverkaveling voor nodig, integendeel.

Groen kiest samen met de familiale landbouw voor voeding die minder 

industrieel, klimaatvriendelijker en gezonder is voor mens en dier. Lekker, 

gezond en rechtvaardig voedsel smaakt nog beter. Jij kunt hier ook voor kiezen 

door producten te kopen van onze lokale landbouwers bij thuisverkoop in de 

hoeves, 't Bioschuurke, het schap streekproducten van AD Delhaize Gooik en op 

de boerenmarkt bij de Drie Hamers elke woensdagmiddag.

Meer info: ‘Plan boeren-Bruegel voor biologischer Pajottenland’ 

op groenpajottenland.be/het_kan_anders.

Zicht op Oetingen: landbouw, natuur en landschap in een gezond evenwicht. Foto: Groen Gooik
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Productie van duurzame 
energie moet inwoners en 
landschap ten goede komen

GEEF DE BURGER HET WOORD 
OP DE GEMEENTERAAD

De maandelijkse gemeenteraad, het kloppende hart van de lokale democratie? 

In Gooik toch niet, want de vergaderingen zijn soms erg kort en zonder veel 

inhoudelijke debat. Iedereen is nochtans gebaat bij meer tegenspraak en 

discussie. Dat levert helderdere standpunten en betere besluiten op. We 

hebben daarom drie voorstellen voor een actievere gemeenteraad:

1. Neem in het reglement van de gemeenteraad op dat burgers zelf voorstellen 

op de agenda kunnen zetten, op voorwaarde dat er voldoende handtekeningen 

verzameld zijn. Buurgemeente Lennik deed dit al. Het volstaat om het artikel uit 

het huishoudelijk reglement van hun gemeenteraad over te nemen. Sowieso 

heeft elke burger agenderingsrecht op basis het Vlaams decreet lokaal 

bestuur. 

 2. Voer voor elke gemeenteraad een vragenuurtje in voor burgers. Inwoners 

GROENE ENERGIE VAN BIJ ONS

SPORTBOS AAN DE 

KOORNMOLEN

We hebben eerder al voorgesteld 

om het driehoeksperceel naast de 

sporthal in Strijland in te richten 

als sportbos. Daar kan dan ook een 

wandel- en fietspad aangelegd 

worden, zodat de moeizame 

onteigeningen voor een fietspad 

niet meer hoeven. De gemeente 

blijft inzetten op onteigening, 

maar werd teruggefloten door de 

vrederechter.

SPEEDGUN TE LEEN

Op heel wat plaatsen in Gooik 

wordt snel en onveilig gereden. 

Groen heeft een speedgun, 

oftewel een snelheidsmeter, 

aangekocht die we gratis uitlenen. 

Zo kun je zelf de snelheid in je 

buurt in kaart brengen en de 

problemen aankaarten bij de 

politie en het gemeentebestuur. 

Handhaving van snelheid moet in 

onze gemeente meer prioriteit 

krijgen, zodat alle weggebruikers 

zich veiliger voelen onderweg.

RUILVERKAVELING GOOIK

De gemeente heeft half februari 

een brief gestuurd over de 

voortzetting van het omstreden 

project van de ruilverkaveling. Ze 

spant hier de kar voor het paard, 

want er zijn nog procedures 

lopende van Natuurpunt en 

landbouwers bij de Raad van 

State. Groen Gooik blijft 

aandringen om het ruilverkave-

lingsproject stop te zetten en het 

te vervangen door een 

kleinschaliger project op maat van 

onze gemeente, de natuur en de 

familiale landbouw.

TINE ROELANT

CHRISTIANE HOUGARDY

kunnen dan vragen stellen aan het 

college van burgemeester en 

schepenen. Elke inwoner kan per 

raadszitting een vraag stellen die hij 

of zij vooraf schriftelijk heeft 

ingediend. De vragen die niet aan bod 

komen schuiven automatisch door 

naar de volgende gemeenteraads-

zitting, waar ze dan bij voorrang 

worden behandeld. 

3. Zend de gemeenteraden live uit via 

internet. Er worden sinds een tijdje 

audio-opnames gemaakt van de 

gemeenteraad, maar die zijn enkel 

achteraf via de website te beluiste-

ren en bovendien is het systeem niet 

gebruiksvriendelijk. Live videostrea-

ming van elke gemeenteraad zal meer 

inwoners betrekken en de gemeente-

raadsleden stimuleren om inhoudelij-

kere discussies te voeren.

Er loopt momenteel in onze regio een 

interessant project over duurzame 

energie en landschap: Opgewekt 

Pajottenland. Er wordt gekeken naar 

de mogelijkheden van het halen van 

energie uit zon, water, biomassa, 

aardwarmte en wind met veel 

aandacht voor het landschap. 

Groen staat hier positief tegenover, 

maar we hanteren wel twee duide-

lijke spelregels: 1. Enkel duurzame 

energieprojecten goedkeuren die 

inwoners betrekken. 2. Enkel pro-

jecten die het landschap versterken, 

bijvoorbeeld extra aanplant van 

hagen voor houthakselbiomassa. 

Groen Pajottenland stelde eerder al 

een concreet ontwerpbesluit op om 

burgerparticipatie te verplichten bij 

energieprojecten in het Pajottenland. 

De gemeente Roosdaal heeft dit 

goedgekeurd in de gemeenteraad, in 

samenwerking met Groen Roosdaal. 

We vragen dat ook de andere 

gemeenten in het Pajottenland dit 

doen om te verzekeren dat iedereen 

kan delen in de winst van duurzame 

energieprojecten in het Pajottenland.
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Groenere begraafplaatsen

Dit zicht op het kerkhof van Oetingen 

bevestigt het nog eens: onze begraaf-

plaatsen zijn eerder troosteloos 

ingericht en er is plaats voor meer 

natuur, zoals bloemenweiden, 

struiken en bomen. We pleiten voor 

een consequente vergroening van alle 

Gooikse begraafplaatsen en een 

omvorming naar mooie rustige 

begraafparken in overleg met buren 

en nabestaanden. De begraafplaats 

van Kester is het meest dringend aan 

een vergroening toe.

1

Groen in het hele Pajottenland

Groen Gooik werkt samen met de 

buurgemeenten. In Lennik zijn er twee 

gemeenteraadsleden in de 

meerderheid en is Hendrik Schoukens 

schepen van Groen. In Roosdaal zijn er 

twee gemeenteraadsleden in de 

oppositie. Groen Pajottenland richt 

zich ook op Pepingen, Herne, 

Galmaarden en Bever. Heb je zin om 

eens mee te fietsen of te wandelen? 

Volg onze Facebookpagina Groen 

Pajottenland of laat ons iets weten.

2
Gooik vertegenwoordigd 

in politieke raad van Groen

Voor het eerst is er een 

vertegenwoordiging uit Gooik in de 

nationale politieke raad van Groen. 

Alwin Loeckx werd door de leden 

verkozen om de bekommernissen en 

ideeën uit het Pajottenland mee te 

ondersteunen. De politieke raad komt 

maandelijks samen, geeft advies en 

zorgt voor uitwisseling met het 

partijbestuuren de parlementsleden 

over diverse thema's en beleid. 

3 Een natje en een droogje? 

De grondwaterstand in het 

Pajottenland staat nog steeds zeer 

laag voor de tijd van het jaar. Je kunt 

dit zelf online opvolgen via het 

meetpunt in Galmaarden op 

www.dov.vlaanderen.be. Er zijn heel 

wat acties nodig om water minder 

snel af te voeren en te bufferen in het 

landschap. De felle regen die de 

voorjaarsstormen meebrachten, 

waren niet sterk genoeg om het lage 

grondwaterpeil van de voorbije 

maanden en jaren te compenseren.
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Doeners uit Gooik lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.DOE MEE IN GOOIK

MET JOUW STEUN EN IDEEËN RAKEN WE SAMEN VERDER. 
WE ZIJN STEEDS OP ZOEK NAAR MENSEN DIE POSITIEF

WILLEN MEEDOEN IN GOOIK: IDEEËN UITWERKEN, ACTIES,
MENSEN AANSPREKEN EN ZO MEER.

LAAT IETS WETEN ALS JE INTERESSE HEBT.
WE KOMEN GRAAG EVEN KENNIS MAKEN.

HET PAJOTTENLAND IS EEN LAND OM LIEF TE HEBBEN. 
KIES MET GROEN VOOR EEN MENSELIJKER, 

EERLIJKER EN GEZONDER GOOIK.

Groen Gooik 

Alwin Loeckx

Sint-Annastraat 11

1755 Gooik

0494 23 63 49

gooik@groenpajottenland.be

www.groenpajottenland.be

     facebook.com/groenpajottenland

Verantwoordelijke uitgever: Alwin Loeckx,
Sint-Annastraat 11, 1755 Gooik

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


